
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 wrzeÊnia 2005 r. Nr 178
TREÂå:
Poz.:

USTAWY:

1478 — z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego .  .  . 11133
1479 — z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny skarbowy oraz niektórych

innych ustaw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11144
1480 — z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia

oraz niektórych innych ustaw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11175

UMOWA MI¢DZYNARODOWA

1481 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejÊcia w ˝ycie zmian do za-
∏àczników A i B Umowy europejskiej dotyczàcej mi´dzynarodowego przewozu drogo-
wego towarów niebezpiecznych (ADR), sporzàdzonej w Genewie dnia 30 wrzeÊnia 
1957 r. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11185

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

1482 — z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badaƒ statystycznych statystyki publicznej 
na rok 2006 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11186

ROZPORZÑDZENIE

1483 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie okreÊlenia osta-
tecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany
tytoƒ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11188

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 199 w § 1 uchyla si´ pkt 4;

2) art. 202 otrzymuje brzmienie:

1478

USTAWA

z dnia 28 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,

poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241
i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175,
z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22,
poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471,
Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138,
poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129,
poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60,
poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255,
z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384
oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239,
Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417 i Nr 172, poz. 1438.



„Art. 202. Niew∏aÊciwoÊç sàdu dajàcà si´ usunàç
za pomocà umowy stron sàd bierze pod
rozwag´ tylko na zarzut pozwanego,
zg∏oszony i nale˝ycie uzasadniony
przed wdaniem si´ w spór co do istoty
sprawy. Je˝eli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, okolicznoÊci, które uza-
sadniajà odrzucenie pozwu, jak równie˝
niew∏aÊciwy tryb post´powania, brak
nale˝ytego umocowania pe∏nomocnika,
brak zdolnoÊci procesowej pozwanego,
brak w sk∏adzie jego organów lub nie-
dzia∏anie jego przedstawiciela ustawo-
wego sàd bierze pod rozwag´ z urz´du
w ka˝dym stanie sprawy.”;

3) po art. 47966 dodaje si´ art. 47966a w brzmieniu:

„Art. 47966a. W post´powaniu w sprawach z zakre-
su regulacji telekomunikacji i poczty
przepisy art. 47933 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

4) uchyla si´ ksi´g´ trzecià w cz´Êci pierwszej;

5) w art. 781 uchyla si´ § 4;

6) w art. 1105 uchyla si´ § 2;

7) w art. 1150 uchyla si´ § 2;

8) po art. 1153 dodaje si´ cz´Êç piàtà w brzmieniu:

„Cz´Êç piàta

Sàd polubowny (arbitra˝owy)

Tytu∏ I

Przepisy ogólne

Art. 1154. Przepisy cz´Êci niniejszej stosuje si´, je-
˝eli miejsce post´powania przed sàdem
polubownym znajduje si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w wypad-
kach w cz´Êci tej okreÊlonych — tak˝e
wtedy, gdy miejsce post´powania przed
sàdem polubownym znajduje si´ poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub
nie jest oznaczone.

Art. 1155. § 1. Miejsce post´powania przed sàdem
polubownym wskazujà strony,
a w razie braku takiego wskazania
okreÊla je sàd polubowny, bioràc
pod uwag´ przedmiot post´powa-
nia, okolicznoÊci sprawy i dogod-
noÊç dla stron.

§ 2. Je˝eli miejsce post´powania przed
sàdem polubownym nie zosta∏o
okreÊlone przez strony ani przez
sàd polubowny, uwa˝a si´, ˝e miej-
sce tego post´powania znajdowa∏o
si´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, gdy na tym terytorium wy-
dane zosta∏o orzeczenie koƒczàce
post´powanie w sprawie.

Art. 1156. Sàdom polskim przys∏uguje jurysdykcja
krajowa w sprawach uregulowanych
przepisami niniejszej cz´Êci, je˝eli miej-
sce post´powania przed sàdem polu-
bownym znajduje si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Sàdom pol-
skim przys∏uguje jurysdykcja krajowa
tak˝e wtedy, gdy przepisy niniejszej cz´-
Êci przewidujà czynnoÊci sàdu w zwiàz-
ku z post´powaniem przed sàdem polu-
bownym, którego miejsce znajduje si´
poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo nie jest oznaczone.

Art. 1157. Je˝eli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, strony mogà poddaç pod roz-
strzygni´cie sàdu polubownego spory
o prawa majàtkowe lub spory o prawa
niemajàtkowe — mogàce byç przedmio-
tem ugody sàdowej, z wyjàtkiem spraw
o alimenty.

Art. 1158. § 1. Ilekroç w cz´Êci niniejszej mowa
jest o sàdzie, rozumie si´ przez to
sàd, który by∏by w∏aÊciwy do rozpo-
znania sprawy, gdyby strony nie
dokona∏y zapisu na sàd polubowny.

§ 2. Przepisy cz´Êci niniejszej stosuje
si´ zarówno do sàdu polubownego
powo∏anego do rozstrzygni´cia po-
szczególnego sporu, jak i sk∏adu
orzekajàcego powo∏anego w ra-
mach sta∏ego sàdu polubownego.

Art. 1159. § 1. W zakresie uregulowanym przepi-
sami niniejszej cz´Êci sàd mo˝e po-
dejmowaç czynnoÊci jedynie wtedy,
gdy ustawa tak stanowi.

§ 2. Na postanowienie sàdu przys∏uguje
za˝alenie w wypadkach wskaza-
nych w ustawie.

§ 3. W wypadkach, o których mowa
w art. 1171, 1172, 1177, 1178 i 1179,
sàd mo˝e orzec na posiedzeniu nie-
jawnym. Przed rozstrzygni´ciem
sàd mo˝e wys∏uchaç strony, wys∏u-
chanie mo˝e odbyç si´ tak˝e przez
odebranie oÊwiadczenia na piÊmie.
W miar´ potrzeby sàd mo˝e za˝à-
daç, aby oÊwiadczenie na piÊmie
zawiera∏o podpis notarialnie po-
Êwiadczony. 

Art. 1160. § 1. Je˝eli strony nie postanowi∏y ina-
czej, zawiadomienie pisemne uwa-
˝a si´ za dor´czone, gdy zosta∏o
wr´czone osobiÊcie adresatowi al-
bo dostarczono je do jego siedziby
albo miejsca jego zwyk∏ego pobytu
lub na wskazany przez niego adres
pocztowy.

§ 2. Je˝eli adresat jest przedsi´biorcà
wpisanym do w∏aÊciwego rejestru
sàdowego albo innego publicznego
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rejestru, zawiadomienie uwa˝a si´
za dor´czone, gdy dosz∏o na adres
wskazany w rejestrze, chyba ˝e
strona poda∏a inny adres do dor´-
czeƒ.

§ 3. Je˝eli ˝adnego z miejsc wymienio-
nych w paragrafach poprzedzajà-
cych nie mo˝na ustaliç pomimo do-
∏o˝enia nale˝ytej starannoÊci, za-
wiadomienie pisemne uwa˝a si´ za
dor´czone, gdy zosta∏o wys∏ane do
ostatniego znanego miejsca siedzi-
by albo ostatniego znanego miej-
sca zwyk∏ego pobytu adresata.
W takim wypadku zawiadomienie
uwa˝a si´ za dor´czone w ostatnim
dniu okresu, w którym przesy∏ka
mog∏a zostaç odebrana przez adre-
sata.

§ 4. Przepisów paragrafów poprzedzajà-
cych nie stosuje si´ do dor´czeƒ sà-
dowych.

Tytu∏ II

Zapis na sàd polubowny

Art. 1161. § 1. Poddanie sporu pod rozstrzygni´cie
sàdu polubownego wymaga umo-
wy stron, w której nale˝y wskazaç
przedmiot sporu lub stosunek
prawny, z którego spór wyniknà∏
lub mo˝e wyniknàç (zapis na sàd
polubowny).

§ 2. Bezskuteczne sà postanowienia za-
pisu na sàd polubowny naruszajàce
zasad´ równoÊci stron, w szczegól-
noÊci uprawniajàce tylko jednà
stron´ do wytoczenia powództwa
przed sàdem polubownym przewi-
dzianym w zapisie albo przed sà-
dem.

§ 3. Zapis na sàd polubowny mo˝e wska-
zywaç sta∏y sàd polubowny jako
w∏aÊciwy do rozstrzygni´cia sporu.
Je˝eli strony nie postanowi∏y ina-
czej, wià˝e je regulamin sta∏ego sà-
du polubownego obowiàzujàcy
w dacie zawarcia zapisu na sàd polu-
bowny.

Art. 1162. § 1. Zapis na sàd polubowny powinien
byç sporzàdzony na piÊmie.

§ 2. Wymaganie dotyczàce formy zapi-
su na sàd polubowny jest spe∏nio-
ne tak˝e wtedy, gdy zapis zamiesz-
czony zosta∏ w wymienionych mi´-
dzy stronami pismach lub oÊwiad-
czeniach z∏o˝onych za pomocà
Êrodków porozumienia si´ na odle-
g∏oÊç, które pozwalajà utrwaliç ich
treÊç. Powo∏anie si´ w umowie na
dokument zawierajàcy postanowie-

nie o poddaniu sporu pod rozstrzy-
gni´cie sàdu polubownego spe∏nia
wymagania dotyczàce formy zapisu
na sàd polubowny, je˝eli umowa ta
jest sporzàdzona na piÊmie, a to po-
wo∏anie si´ jest tego rodzaju, ˝e
czyni zapis cz´Êcià sk∏adowà umo-
wy. 

Art. 1163. § 1. Zamieszczony w umowie (statucie)
spó∏ki handlowej zapis na sàd polu-
bowny dotyczàcy sporów ze sto-
sunku spó∏ki wià˝e spó∏k´ oraz jej
wspólników.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do zapisów na sàd polubowny za-
wartych w statucie spó∏dzielni lub
stowarzyszenia.

Art. 1164. Zapis na sàd polubowny obejmujàcy
spory z zakresu prawa pracy mo˝e byç
sporzàdzony tylko po powstaniu sporu
i wymaga zachowania formy pisemnej.
Przepisu art. 1162 § 2 nie stosuje si´.

Art. 1165. § 1. W razie wniesienia do sàdu sprawy
dotyczàcej sporu obj´tego zapisem
na sàd polubowny, sàd odrzuca po-
zew lub wniosek o wszcz´cie post´-
powania nieprocesowego, je˝eli
pozwany albo uczestnik post´po-
wania nieprocesowego podniós∏
zarzut zapisu na sàd polubowny
przed wdaniem si´ w spór co do
istoty sprawy.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, gdy za-
pis na sàd polubowny jest niewa˝-
ny, bezskuteczny, niewykonalny al-
bo utraci∏ moc, jak równie˝ wtedy,
gdy sàd polubowny orzek∏ o swej
niew∏aÊciwoÊci.

§ 3. Wniesienie sprawy do sàdu nie sta-
nowi przeszkody do rozpoznania
sprawy przez sàd polubowny.

§ 4. Przepisy paragrafów poprzedzajà-
cych stosuje si´ tak˝e, gdy miejsce
post´powania przed sàdem polu-
bownym znajduje si´ poza granica-
mi Rzeczypospolitej Polskiej lub nie
jest oznaczone.

Art. 1166. § 1. Poddanie sporu pod rozstrzygni´cie
sàdu polubownego nie wy∏àcza
mo˝liwoÊci zabezpieczenia przez
sàd roszczeƒ dochodzonych przed
sàdem polubownym. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ tak˝e, gdy
miejsce post´powania przed sà-
dem polubownym znajduje si´ po-
za granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub nie jest oznaczone.

Art. 1167. Pe∏nomocnictwo do dokonania czynno-
Êci prawnej udzielone przez przedsi´-

Dziennik Ustaw Nr 178 — 11135 — Poz. 1478



biorc´ obejmuje równie˝ umocowanie
do sporzàdzenia zapisu na sàd polu-
bowny w zakresie sporów wynikajàcych
z tej czynnoÊci prawnej, chyba ˝e z pe∏-
nomocnictwa wynika co innego.

Art. 1168. § 1. Je˝eli osoba wyznaczona w zapisie
na sàd polubowny jako arbiter lub
arbiter przewodniczàcy odmawia
pe∏nienia tej funkcji lub gdy pe∏nie-
nie przez nià tej funkcji oka˝e si´
z innych przyczyn niemo˝liwe, zapis
na sàd polubowny traci moc, chyba
˝e strony postanowi∏y inaczej.

§ 2. W braku odmiennej umowy stron,
zapis na sàd polubowny traci moc,
w przypadku gdy sàd polubowny
wskazany w tym zapisie nie przyjà∏
sprawy do rozpoznania lub gdy roz-
poznanie sprawy w ramach tego
sàdu okaza∏o si´ z innych przyczyn
niemo˝liwe.

Tytu∏ III

Sk∏ad sàdu polubownego

Art. 1169. § 1. Strony mogà w umowie okreÊliç
liczb´ s´dziów sàdu polubownego
(arbitrów).

§ 2. W braku takiego okreÊlenia powo-
∏uje si´ sàd polubowny w sk∏adzie
trzech arbitrów. 

§ 3. Postanowienia umowy przyznajàce
jednej ze stron wi´cej uprawnieƒ
przy powo∏aniu sàdu polubownego
sà bezskuteczne.

Art. 1170. § 1. Arbitrem mo˝e byç osoba fizyczna
bez wzgl´du na obywatelstwo, ma-
jàca pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych.

§ 2. Arbitrem nie mo˝e byç s´dzia paƒ-
stwowy. Nie dotyczy to s´-
dziów w stanie spoczynku.

Art. 1171. § 1. Strony mogà uzgodniç sposób po-
wo∏ania arbitrów.

§ 2. W braku takiego uzgodnienia arbi-
trów powo∏uje si´ w sposób nast´-
pujàcy:

1) je˝eli sprawa ma byç rozpozna-
wana przez sàd polubowny sk∏a-
dajàcy si´ z nieparzystej liczby
arbitrów, ka˝da ze stron powo∏u-
je równà liczb´ arbitrów, a na-
st´pnie arbitrzy powo∏ujà arbitra
przewodniczàcego; je˝eli strona
nie powo∏a arbitra lub arbitrów
w terminie miesiàca od dnia
otrzymania ˝àdania drugiej stro-
ny, aby to uczyni∏a, lub je˝eli ar-
bitrzy powo∏ani przez strony nie

powo∏ali arbitra przewodniczà-
cego w terminie miesiàca od
dnia ich powo∏ania, arbitra lub
arbitrów lub arbitra przewodni-
czàcego powo∏uje sàd na wnio-
sek którejkolwiek ze stron,

2) je˝eli sprawa ma byç rozpozna-
wana przez jedynego arbitra,
a w terminie miesiàca od dnia,
w którym jedna ze stron zwróci∏a
si´ o wspólne powo∏anie arbitra,
strony tego nie uczyni∏y, arbitra
powo∏uje sàd na wniosek której-
kolwiek ze stron,

3) je˝eli sprawa ma byç rozpozna-
wana przez sàd polubowny sk∏a-
dajàcy si´ z parzystej liczby arbi-
trów, ka˝da ze stron powo∏uje
równà liczb´ arbitrów, a arbitrzy
wybierajà ze swego grona prze-
wodniczàcego; je˝eli strona nie
powo∏a arbitra lub arbitrów
w terminie miesiàca od dnia
otrzymania ˝àdania drugiej stro-
ny, aby to uczyni∏a, lub je˝eli ar-
bitrzy powo∏ani przez strony nie
wybrali arbitra przewodniczàce-
go w terminie miesiàca od dnia
ich powo∏ania, arbitra lub arbi-
trów lub arbitra przewodniczàce-
go powo∏uje sàd na wniosek któ-
rejkolwiek ze stron. 

§ 3. Strona lub strony mogà powo∏aç
tak˝e arbitra zast´pczego na wypa-
dek Êmierci, ustàpienia, odwo∏ania
(wygaÊni´cia powo∏ania) arbitra
przez nie wyznaczonego.

Art. 1172. Je˝eli wed∏ug umowy stron arbitra lub
arbitra przewodniczàcego ma powo∏aç
osoba trzecia, która nie dokona∏a tego
w terminie przez strony okreÊlonym,
a gdy strony tego terminu nie okreÊli∏y,
w terminie miesiàca od dnia wezwania
jej, aby to uczyni∏a, ka˝da ze stron mo˝e
wystàpiç do sàdu z wnioskiem o powo-
∏anie arbitra lub arbitra przewodniczà-
cego, chyba ˝e strony postanowi∏y ina-
czej.

Art. 1173. § 1. Powo∏ujàc arbitra, sàd bierze pod
uwag´ kwalifikacje, jakie arbiter po-
winien mieç stosownie do porozu-
mienia stron, oraz inne okoliczno-
Êci, które zapewniajà powo∏anie na
arbitra osoby niezale˝nej i bezstron-
nej. 

§ 2. Powo∏ujàc jedynego arbitra albo ar-
bitra przewodniczàcego w sporze
mi´dzy stronami majàcymi miejsce
zamieszkania lub siedzib´ w ró˝-
nych paƒstwach, sàd powinien roz-
wa˝yç potrzeb´ powo∏ania osoby
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niezwiàzanej z ˝adnym z tych
paƒstw.

Art. 1174. § 1. Osoba powo∏ana na arbitra powin-
na niezw∏ocznie ujawniç stronom
wszystkie okolicznoÊci, które mo-
g∏yby wzbudziç wàtpliwoÊci co do
jej bezstronnoÊci lub niezale˝noÊci. 

§ 2. Arbiter mo˝e byç wy∏àczony tylko
wtedy, gdy zachodzà okolicznoÊci,
które budzà uzasadnione wàtpliwo-
Êci co do jego bezstronnoÊci lub
niezale˝noÊci, a tak˝e wtedy, gdy
nie ma kwalifikacji okreÊlonych
w umowie stron. Wy∏àczenia arbi-
tra, którego strona sama powo∏a∏a
lub w powo∏aniu którego uczestni-
czy∏a, mo˝e ona ˝àdaç tylko z przy-
czyn, o których si´ dowiedzia∏a po
jego powo∏aniu.

Art. 1175. Arbiter mo˝e ustàpiç w ka˝dym czasie.
Je˝eli ustàpienie nastàpi∏o bez wa˝nych
powodów, arbiter ponosi odpowiedzial-
noÊç za wynik∏à stàd szkod´.

Art. 1176. § 1. Strony mogà okreÊliç tryb post´po-
wania o wy∏àczenie arbitra. 

§ 2. Je˝eli w terminie miesiàca od dnia,
w którym strona zg∏osi∏a do sàdu
polubownego ˝àdanie wy∏àczenia
arbitra w trybie okreÊlonym przez
strony, arbiter nie zostanie wy∏à-
czony, strona ˝àdajàca wy∏àczenia
mo˝e w terminie nast´pnych
dwóch tygodni wystàpiç do sàdu
z wnioskiem o wy∏àczenie arbitra.
Odmienne postanowienia umowy
stron sà bezskuteczne.

§ 3. Je˝eli strony nie postanowi∏y ina-
czej, strona ˝àdajàca wy∏àczenia ar-
bitra powinna w terminie dwóch ty-
godni od dnia, w którym dowie-
dzia∏a si´ o jego powo∏aniu, lub od
dnia, w którym dowiedzia∏a si´
o okolicznoÊciach wymienionych
w art. 1174 § 2, zawiadomiç o tym
na piÊmie wszystkich arbitrów po-
wo∏anych do rozstrzygni´cia spra-
wy oraz stron´ przeciwnà. W zawia-
domieniu, które powinno byç jed-
noczeÊnie wys∏ane do wszystkich
tych osób, nale˝y wskazaç okolicz-
noÊci uzasadniajàce ˝àdanie wy∏à-
czenia.

§ 4. Je˝eli w terminie dwóch tygodni od
dnia, w którym zgodnie z przepi-
sem § 3 dor´czono arbitrowi zawia-
domienie o ˝àdaniu jego wy∏àcze-
nia, arbiter ten sam nie ustàpi lub
nie zostanie odwo∏any na mocy
zgodnych oÊwiadczeƒ stron z∏o˝o-
nych na piÊmie, strona ˝àdajàca

wy∏àczenia mo˝e w terminie na-
st´pnych dwóch tygodni wystàpiç
do sàdu z wnioskiem o wy∏àczenie
arbitra.

§ 5. Je˝eli arbiter ust´puje lub zostaje
odwo∏any przez strony w zwiàzku
z ˝àdaniem jego wy∏àczenia, nie
oznacza to samo przez si´, ˝e ˝àda-
nie to by∏o uzasadnione.

§ 6. Wniesienie do sàdu wniosku, o któ-
rym mowa w § 2 i 4, nie ma wp∏y-
wu na bieg post´powania przed sà-
dem polubownym, chyba ˝e sàd
polubowny postanowi zawiesiç to
post´powanie do czasu rozstrzy-
gni´cia takiego wniosku przez sàd.

Art. 1177. § 1. Strony mogà w ka˝dym czasie z∏o-
˝yç zgodne oÊwiadczenie na piÊmie
o odwo∏aniu ka˝dego z arbitrów.

§ 2. Na wniosek którejkolwiek ze stron
sàd mo˝e odwo∏aç arbitra, je˝eli
jest oczywiste, ˝e arbiter nie wyko-
na swych czynnoÊci w odpowied-
nim terminie, lub je˝eli opóênia si´
z ich wykonywaniem bez uzasad-
nionej przyczyny. 

Art. 1178. § 1. W razie wygaÊni´cia powo∏ania ar-
bitra nowy (zast´pczy) arbiter jest
powo∏ywany w sposób, który jest
przewidziany dla powo∏ania arbitra.

§ 2. Je˝eli ustàpienie lub odwo∏anie
przez strony lub sàd arbitra powo-
∏anego przez jednà ze stron mia∏o
miejsce dwukrotnie, druga strona
mo˝e za˝àdaç, aby sàd wyznaczy∏
nowego (zast´pczego) arbitra za
stron´ przeciwnà. Z wnioskiem ta-
kim strona mo˝e wystàpiç w termi-
nie tygodnia od dnia, w którym do-
wiedzia∏a si´, ˝e nowy (zast´pczy)
arbiter powo∏any przez stron´
przeciwnà ustàpi∏ lub zosta∏ odwo-
∏any.

Art. 1179. § 1. Arbiter ma prawo do wynagrodze-
nia za swoje czynnoÊci oraz do
zwrotu wydatków poniesionych
w zwiàzku z wykonywaniem tych
czynnoÊci. OdpowiedzialnoÊç stron
z tego tytu∏u jest solidarna.

§ 2. Je˝eli co do wysokoÊci wynagro-
dzenia i zwracanych wydatków nie
nastàpi∏o porozumienie arbitra ze
stronami, arbiter mo˝e ˝àdaç, aby
sàd ustali∏ jego wynagrodzenie sto-
sownie do nak∏adu pracy oraz war-
toÊci przedmiotu sporu, a tak˝e wy-
datki podlegajàce zwrotowi.

§ 3. Na postanowienie sàdu przys∏ugu-
je za˝alenie.

Dziennik Ustaw Nr 178 — 11137 — Poz. 1478



Tytu∏ IV

W∏aÊciwoÊç sàdu polubownego

Art. 1180. § 1. Sàd polubowny mo˝e orzekaç
o swej w∏aÊciwoÊci, w tym o istnie-
niu, wa˝noÊci albo skutecznoÊci za-
pisu na sàd polubowny. Niewa˝-
noÊç albo wygaÊni´cie umowy pod-
stawowej, w której zamieszczono
zapis na sàd polubowny, samo
przez si´ nie oznacza niewa˝noÊci
lub wygaÊni´cia zapisu. 

§ 2. Zarzut braku w∏aÊciwoÊci sàdu po-
lubownego mo˝e byç podniesiony
nie póêniej ni˝ w odpowiedzi na po-
zew lub w innym terminie okreÊlo-
nym przez strony, chyba ˝e przed
up∏ywem terminu strona nie zna∏a
i przy do∏o˝eniu nale˝ytej staranno-
Êci nie mog∏a poznaç podstawy ta-
kiego zarzutu albo jego podstawa
powsta∏a dopiero po up∏ywie tego
terminu. W obu wypadkach sàd po-
lubowny mo˝e rozpoznaç zarzut
podniesiony po terminie, je˝eli
uzna opóênienie za usprawiedliwio-
ne. Wyznaczenie arbitra przez stro-
n´ lub uczestniczenie strony w jego
wyznaczeniu nie pozbawia jej pra-
wa do podniesienia tego zarzutu.
Zarzut, ˝e zg∏oszone w toku post´-
powania ˝àdanie strony przeciwnej
wykracza poza zakres zapisu na sàd
polubowny, powinien byç podnie-
siony niezw∏ocznie po zg∏oszeniu
takiego ˝àdania. Sàd polubowny
mo˝e rozpoznaç zarzut podniesiony
po tym terminie, je˝eli uzna opóê-
nienie za usprawiedliwione. 

§ 3. O zarzucie, o którym mowa w § 2,
sàd polubowny mo˝e orzec w od-
r´bnym postanowieniu. Je˝eli sàd
polubowny takim postanowieniem
oddali zarzut, ka˝da ze stron mo˝e
w terminie dwóch tygodni od dnia
dor´czenia jej tego postanowienia
wystàpiç do sàdu o rozstrzygni´cie.
Wszcz´cie post´powania przed sà-
dem nie wstrzymuje rozpoznania
sprawy przez sàd polubowny. Do
post´powania przed sàdem przepi-
sy art. 1207 stosuje si´ odpowied-
nio. Na postanowienie sàdu przy-
s∏uguje za˝alenie.

Art. 1181. § 1. Je˝eli strony nie uzgodni∏y inaczej,
sàd polubowny na wniosek strony,
która uprawdopodobni∏a docho-
dzone roszczenie, mo˝e postanowiç
o zastosowaniu takiego sposobu
zabezpieczenia, który uzna za w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na przedmiot spo-
ru. Wydajàc takie postanowienie,

sàd polubowny mo˝e uzale˝niç je-
go wykonanie od z∏o˝enia stosow-
nego zabezpieczenia.

§ 2. Na wniosek strony sàd polubowny
mo˝e zmieniç lub uchyliç postano-
wienie wydane na podstawie § 1. 

§ 3. Postanowienie sàdu polubownego
o zastosowaniu tymczasowego
Êrodka zabezpieczajàcego podlega
wykonaniu po nadaniu mu klauzuli
wykonalnoÊci przez sàd. Przepisy
art. 1214 § 2 i 3 oraz art. 1215 stosu-
je si´ odpowiednio.

Art. 1182. Je˝eli zastosowanie zarzàdzonego przez
sàd polubowny tymczasowego Êrodka
zabezpieczajàcego by∏o oczywiÊcie nie-
uzasadnione, strona, na rzecz której Êro-
dek ten zosta∏ zastosowany, odpowiada
za wynik∏à stàd szkod´. Roszczenie
o naprawienie szkody mo˝e byç docho-
dzone tak˝e w toczàcym si´ post´powa-
niu przed sàdem polubownym.

Tytu∏ V

Post´powanie przed sàdem polubownym

Art. 1183. W post´powaniu przed sàdem polu-
bownym strony powinny byç traktowa-
ne równoprawnie. Ka˝da ze stron ma
prawo do wys∏uchania i przedstawienia
swoich twierdzeƒ oraz dowodów na ich
poparcie.

Art. 1184. § 1. Je˝eli przepis ustawy nie stanowi
inaczej, strony mogà uzgodniç za-
sady i sposób post´powania przed
sàdem polubownym. 

§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia
stron, sàd polubowny mo˝e, z za-
strze˝eniem przepisów ustawy, pro-
wadziç post´powanie w taki spo-
sób, jaki uzna za w∏aÊciwy. Sàd po-
lubowny nie jest zwiàzany przepisa-
mi o post´powaniu przed sàdem.

Art. 1185. Je˝eli strony nie uzgodni∏y inaczej, sàd
polubowny niezale˝nie od ustalonego
miejsca post´powania mo˝e wyznaczyç
posiedzenie w ka˝dym miejscu, jakie
uzna za stosowne dla odbycia narady
arbitrów albo dla przeprowadzenia do-
wodów.

Art. 1186. W braku odmiennego uzgodnienia
stron, post´powanie przed sàdem polu-
bownym rozpoczyna si´ w dniu, w któ-
rym pozwanemu dor´czono pismo za-
wierajàce ˝àdanie rozpoznania sprawy
w post´powaniu przed sàdem polubow-
nym (wezwanie na arbitra˝). Wezwanie
na arbitra˝ powinno dok∏adnie okreÊliç
strony i przedmiot sporu oraz wskazy-
waç zapis na sàd polubowny, na pod-
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stawie którego post´powanie ma byç
prowadzone, a tak˝e zawieraç wyzna-
czenie arbitra, je˝eli nale˝y to do strony,
która dokonuje wezwania na arbitra˝. 

Art. 1187. § 1. Strony mogà uzgodniç j´zyk lub j´-
zyki, w których b´dzie prowadzone
post´powanie. W braku takiego
uzgodnienia, o j´zyku lub j´zykach
post´powania decyduje sàd polu-
bowny. Uzgodnienie stron lub decy-
zja sàdu polubownego, je˝eli nie po-
stanowiono w nich inaczej, majà za-
stosowanie do wszystkich oÊwiad-
czeƒ pisemnych stron, rozprawy
oraz orzeczeƒ i zawiadomieƒ sàdu
polubownego. 

§ 2. Sàd polubowny mo˝e zarzàdziç,
aby do ka˝dego dokumentu by∏o
do∏àczone jego t∏umaczenie na j´-
zyk lub j´zyki uzgodnione przez
strony lub okreÊlone przez ten sàd.

Art. 1188. § 1. W terminie uzgodnionym przez
strony lub, je˝eli strony nie posta-
nowi∏y inaczej, w terminie wyzna-
czonym przez sàd polubowny po-
wód powinien wnieÊç pozew, a po-
zwany mo˝e z∏o˝yç odpowiedê na
pozew. Do pozwu i odpowiedzi na
pozew strony mogà do∏àczyç doku-
menty, jakie uznajà za stosowne. 

§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia
stron pozew lub odpowiedê na po-
zew mogà byç uzupe∏nione lub
zmienione w toku post´powania
przed sàdem polubownym, chyba
˝e sàd polubowny nie dopuÊci do
takiego uzupe∏nienia lub takiej
zmiany ze wzgl´du na zbyt póêne
ich dokonanie.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ tak˝e do
powództwa wzajemnego.

Art. 1189. § 1. W braku odmiennego uzgodnienia
stron, sàd polubowny decyduje
o tym, czy przeprowadziç rozpraw´
w celu przedstawienia przez strony
twierdzeƒ lub dowodów na ich po-
parcie, czy te˝ post´powanie b´dzie
prowadzone na podstawie doku-
mentów i innych pism, bez wyzna-
czania rozprawy. Je˝eli strony nie
uzgodni∏y, ˝e post´powanie b´dzie
prowadzone bez wyznaczania roz-
prawy, sàd polubowny jest obowià-
zany rozpoznaç spraw´ na rozpra-
wie, gdy jedna ze stron tego za˝àda.

§ 2. Strony powinny byç odpowiednio
wczeÊnie zawiadomione o rozpra-
wie oraz posiedzeniach sàdu polu-
bownego odbywanych w celu prze-
prowadzenia dowodów.

§ 3. Wszelkie pisma sk∏adane przez
stron´ sàdowi polubownemu po-
winny byç dor´czone drugiej stro-
nie. Obu stronom powinny byç do-
r´czone opinie bieg∏ych oraz inne
dowody na piÊmie, które sàd polu-
bowny mo˝e wziàç pod uwag´ przy
rozstrzyganiu sporu.

Art. 1190. § 1. Sàd polubowny umarza post´po-
wanie, je˝eli powód nie wniesie po-
zwu zgodnie z art. 1188. 

§ 2. Je˝eli pozwany nie wniesie odpo-
wiedzi na pozew zgodnie z art. 1188,
sàd polubowny prowadzi post´po-
wanie. Brak odpowiedzi na pozew
nie mo˝e byç uznany za przyznanie
faktów przytoczonych w pozwie.

§ 3. Je˝eli strona nie stawi si´ na roz-
praw´ lub nie przedstawi dokumen-
tów, które strona obowiàzana by∏a
przed∏o˝yç, sàd polubowny mo˝e
prowadziç post´powanie i wydaç
wyrok na podstawie zebranego ma-
teria∏u dowodowego.

§ 4. Przepisów § 1—3 nie stosuje si´, je-
˝eli strona usprawiedliwi swà bez-
czynnoÊç lub niestawiennictwo,
chyba ˝e strony postanowi∏y ina-
czej.

Art. 1191. § 1. Sàd polubowny mo˝e przeprowa-
dziç dowód z przes∏uchania Êwiad-
ków, z dokumentów, ogl´dzin, a tak-
˝e inne konieczne dowody, nie mo-
˝e jednak stosowaç Êrodków przy-
musu.

§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia
stron, sàd polubowny mo˝e tak˝e:

1) wyznaczyç bieg∏ego lub bieg∏ych
w celu zasi´gni´cia ich opinii,

2) za˝àdaç od strony dostarczenia
bieg∏emu odpowiednich infor-
macji lub przedstawienia mu al-
bo udost´pnienia do zbadania
dokumentów lub innych przed-
miotów.

§ 3. W braku odmiennego uzgodnienia
stron, na ˝àdanie strony lub je˝eli
sàd polubowny uzna to za koniecz-
ne, bieg∏y po przedstawieniu swo-
jej pisemnej lub ustnej opinii
uczestniczy w rozprawie, w toku
której strony mogà zadawaç mu py-
tania oraz ˝àdaç wyjaÊnieƒ.

Art. 1192. § 1. Sàd polubowny mo˝e zwróciç si´
o przeprowadzenie dowodu lub wy-
konanie innej czynnoÊci, której sàd
polubowny nie mo˝e wykonaç, do
sàdu rejonowego, w którego okr´-
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gu dowód lub czynnoÊç powinna
byç przeprowadzona. W post´po-
waniu dowodowym przed sàdem
rejonowym mogà wziàç udzia∏ stro-
ny i arbitrzy z prawem zadawania
pytaƒ.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ tak˝e, gdy
miejsce post´powania przed sà-
dem polubownym znajduje si´ po-
za granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub nie jest oznaczone.

Art. 1193. Je˝eli uchybiono przepisom niniejszej
cz´Êci, od których strony mogà odstà-
piç, albo uchybiono okreÊlonym przez
strony zasadom post´powania przed
sàdem polubownym, strona, która
o powy˝szym uchybieniu wiedzia∏a, nie
mo˝e podnieÊç zarzutu takiego uchy-
bienia przed sàdem polubownym ani
te˝ powo∏aç si´ na takie uchybienie
w skardze o uchylenie wyroku sàdu po-
lubownego, je˝eli nie podnios∏a zarzutu
niezw∏ocznie lub w terminie okreÊlo-
nym przez strony bàdê przepisy niniej-
szej cz´Êci.

Tytu∏ VI

Wyrok sàdu polubownego i zakoƒczenie
post´powania

Art. 1194. § 1. Sàd polubowny rozstrzyga spór we-
d∏ug prawa w∏aÊciwego dla danego
stosunku, a gdy strony go do tego
wyraênie upowa˝ni∏y — wed∏ug
ogólnych zasad prawa lub zasad
s∏usznoÊci.

§ 2. W ka˝dym jednak przypadku sàd
polubowny bierze pod uwag´ po-
stanowienia umowy oraz ustalone
zwyczaje majàce zastosowanie do
danego stosunku prawnego.

Art. 1195. § 1. Je˝eli sàd polubowny rozpoznaje
spraw´ w sk∏adzie wi´cej ni˝ jedne-
go arbitra, jego orzeczenia zapadajà
wi´kszoÊcià g∏osów, chyba ˝e stro-
ny uzgodni∏y inaczej. Orzeczenia
w kwestiach proceduralnych mo˝e
wydawaç samodzielnie arbiter
przewodniczàcy, je˝eli zostanie
upowa˝niony do tego przez strony
lub przez pozosta∏ych arbitrów. 

§ 2. Arbiter, który g∏osowa∏ przeciwko
stanowisku wi´kszoÊci, mo˝e na
wyroku przy swoim podpisie zazna-
czyç, ˝e zg∏osi∏ zdanie odr´bne.

§ 3. Uzasadnienie zdania odr´bnego
nale˝y sporzàdziç w terminie
dwóch tygodni od dnia sporzàdze-
nia motywów rozstrzygni´cia i do-
∏àczyç do akt sprawy.

§ 4. Je˝eli przy wydawaniu wyroku nie
mo˝na osiàgnàç wymaganej jedno-
myÊlnoÊci lub wi´kszoÊci g∏osów
co do rozstrzygni´cia o ca∏oÊci lub
o cz´Êci przedmiotu sporu, zapis na
sàd polubowny w tym zakresie tra-
ci moc.

Art. 1196. § 1. Je˝eli strony zawar∏y ugod´ przed
sàdem polubownym, sàd polubow-
ny umarza post´powanie. Osnowa
ugody powinna byç wciàgni´ta do
protoko∏u i stwierdzona podpisami
stron.

§ 2. Na wniosek stron sàd polubowny
mo˝e nadaç ugodzie form´ wyroku.
Wyrok sàdu polubownego wydany
na podstawie ugody stron powinien
odpowiadaç wymaganiom art. 1197
i zawieraç stwierdzenie, ˝e jest wy-
rokiem sàdu polubownego. Wyrok
taki ma takie same skutki jak ka˝dy
inny wyrok sàdu polubownego.

Art. 1197. § 1. Wyrok sàdu polubownego powi-
nien byç sporzàdzony na piÊmie
i podpisany przez arbitrów, którzy
go wydali. Je˝eli wyrok jest wydany
przez sàd polubowny rozpoznajàcy
spraw´ w sk∏adzie trzech lub wi´cej
arbitrów, wystarczà podpisy wi´k-
szoÊci arbitrów z podaniem przy-
czyny braku pozosta∏ych podpisów.

§ 2. Wyrok sàdu polubownego powi-
nien zawieraç motywy rozstrzy-
gni´cia.

§ 3. Wyrok sàdu polubownego powi-
nien wskazywaç zapis na sàd polu-
bowny, na podstawie którego wy-
dano wyrok, zawieraç oznaczenie
stron i arbitrów, a tak˝e okreÊlaç da-
t´ i miejsce jego wydania. Gdy ka˝-
dy z arbitrów podpisuje wyrok w in-
nym paƒstwie, a strony nie okreÊli-
∏y miejsca wydania wyroku, miej-
sce to okreÊla sàd polubowny.

§ 4. Wyrok sàdu polubownego dor´cza
si´ stronom.

Art. 1198. Poza wypadkami, o których mowa
w art. 1190 § 1 i art. 1196 § 1, sàd polu-
bowny wydaje postanowienie o umo-
rzeniu post´powania, gdy:

1) powód cofnà∏ pozew, chyba ˝e po-
zwany si´ temu sprzeciwi∏, a sàd po-
lubowny uzna∏, ˝e ma on uzasadnio-
ny interes w ostatecznym rozstrzy-
gni´ciu sporu,

2) stwierdzi∏, ˝e dalsze prowadzenie po-
st´powania sta∏o si´ z innej przyczy-
ny zb´dne lub niemo˝liwe.
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Art. 1199. Po wydaniu wyroku albo postanowienia
o umorzeniu post´powania lub innego
postanowienia koƒczàcego post´powa-
nie w sprawie, koƒczà si´ obowiàzki ar-
bitrów z wyjàtkiem obowiàzków okre-
Êlonych w art. 1200—1203 i art. 1204
§ 1.

Art. 1200. § 1. W terminie 2 tygodni od dnia otrzy-
mania wyroku, je˝eli strony nie
uzgodni∏y innego terminu:

1) ka˝da ze stron mo˝e, po zawia-
domieniu drugiej strony, zwróciç
si´ do sàdu polubownego
o sprostowanie w tekÊcie wyro-
ku niedok∏adnoÊci, b∏´dów pi-
sarskich albo rachunkowych lub
innych oczywistych omy∏ek,

2) ka˝da ze stron mo˝e, po zawia-
domieniu drugiej strony, zwróciç
si´ do sàdu polubownego o roz-
strzygni´cie wàtpliwoÊci co do
treÊci wyroku.

§ 2. Je˝eli sàd polubowny uzna wniosek
za uzasadniony, dokonuje sprosto-
wania lub wyk∏adni wyroku w ter-
minie 2 tygodni od dnia otrzymania
wniosku. Wyk∏adnia stanowi inte-
gralnà cz´Êç wyroku.

Art. 1201. W terminie miesiàca od dnia wydania
wyroku sàd polubowny mo˝e z urz´du
sprostowaç b∏´dy pisarskie albo ra-
chunkowe lub inne oczywiste omy∏ki.
O dokonanym sprostowaniu sàd polu-
bowny zawiadamia strony.

Art. 1202. Je˝eli strony nie postanowi∏y inaczej,
ka˝da z nich mo˝e, po zawiadomieniu
drugiej strony, zwróciç si´ do sàdu po-
lubownego w terminie miesiàca od dnia
otrzymania wyroku z wnioskiem o jego
uzupe∏nienie co do ˝àdaƒ zg∏oszonych
w post´powaniu, o których sàd polu-
bowny nie orzek∏ w wyroku. Po rozpo-
znaniu wniosku sàd polubowny wydaje
wyrok uzupe∏niajàcy w terminie do
dwóch miesi´cy od dnia z∏o˝enia wnio-
sku.

Art. 1203. § 1. Sàd polubowny mo˝e przed∏u˝yç
termin do z∏o˝enia wniosku o spro-
stowanie, wyk∏adni´ lub wydanie
wyroku uzupe∏niajàcego, je˝eli uzna
to za niezb´dne.

§ 2. Do sprostowania lub wyk∏adni wy-
roku oraz do wyroku uzupe∏niajàce-
go stosuje si´ art. 1195 i 1197.

Art. 1204. § 1. Akta sprawy wraz z orygina∏em wy-
roku sàd polubowny sk∏ada w sà-
dzie.

§ 2. Sta∏e sàdy polubowne mogà prze-
chowywaç akta we w∏asnych archi-

wach i wówczas powinny udost´p-
niaç je sàdowi oraz innym upraw-
nionym organom na ich ˝àdanie.

§ 3. W razie ponownego rozpoznania
sprawy przez sàd polubowny sàd
ten jest uprawniony do wglàdu
w z∏o˝one akta.

Tytu∏ VII

Skarga o uchylenie wyroku sàdu polubownego

Art. 1205. § 1. Wyrok sàdu polubownego wydany
w Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e
zostaç uchylony przez sàd wy∏àcz-
nie w post´powaniu wszcz´tym na
skutek wniesienia skargi o jego
uchylenie, zgodnie z poni˝szymi
przepisami.

§ 2. Je˝eli strony ustali∏y, ˝e post´po-
wanie przed sàdem polubownym
b´dzie obejmowa∏o wi´cej ni˝ jed-
nà instancj´, przepis § 1 dotyczy
ostatecznego wyroku sàdu polu-
bownego rozstrzygajàcego o ˝àda-
niach stron. 

Art. 1206. § 1. Strona mo˝e w drodze skargi ˝àdaç
uchylenia wyroku sàdu polubowne-
go, je˝eli:

1) brak by∏o zapisu na sàd polu-
bowny, zapis na sàd polubowny
jest niewa˝ny, bezskuteczny albo
utraci∏ moc wed∏ug prawa dla
niego w∏aÊciwego,

2) strona nie by∏a nale˝ycie zawia-
domiona o wyznaczeniu arbitra,
o post´powaniu przed sàdem
polubownym lub w inny sposób
by∏a pozbawiona mo˝noÊci
obrony swoich praw przed sà-
dem polubownym,

3) wyrok sàdu polubownego doty-
czy sporu nieobj´tego zapisem
na sàd polubowny lub wykracza
poza zakres takiego zapisu, je˝eli
jednak rozstrzygni´cie w spra-
wach obj´tych zapisem na sàd
polubowny daje si´ oddzieliç od
rozstrzygni´cia w sprawach nie-
obj´tych tym zapisem lub wykra-
czajàcych poza jego zakres, wy-
rok mo˝e byç uchylony jedynie
w zakresie spraw nieobj´tych za-
pisem lub wykraczajàcych poza
jego zakres; przekroczenie zakre-
su zapisu na sàd polubowny nie
mo˝e stanowiç podstawy uchy-
lenia wyroku, je˝eli strona, która
bra∏a udzia∏ w post´powaniu,
nie zg∏asza∏a zarzutów co do roz-
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poznania roszczeƒ wykraczajà-
cych poza zakres zapisu,

4) nie zachowano wymagaƒ co do
sk∏adu sàdu polubownego lub
podstawowych zasad post´po-
wania przed tym sàdem, wynika-
jàcych z ustawy lub okreÊlonych
przez strony,

5) wyrok uzyskano za pomocà prze-
st´pstwa albo podstawà wyda-
nia wyroku by∏ dokument podro-
biony lub przerobiony,

6) w tej samej sprawie mi´dzy tymi
samymi stronami zapad∏ prawo-
mocny wyrok sàdu.

§ 2. Uchylenie wyroku sàdu polubow-
nego nast´puje tak˝e wtedy, gdy
sàd stwierdzi∏, ˝e:

1) wed∏ug ustawy spór nie mo˝e
byç rozstrzygni´ty przez sàd po-
lubowny,

2) wyrok sàdu polubownego jest
sprzeczny z podstawowymi za-
sadami porzàdku prawnego Rze-
czypospolitej Polskiej (klauzula
porzàdku publicznego).

Art. 1207. § 1. Do skargi o uchylenie wyroku sàdu
polubownego przepisy art. 187 sto-
suje si´ odpowiednio.

§ 2. Post´powanie ze skargi o uchylenie
wyroku sàdu polubownego odby-
wa si´ wed∏ug przepisów ksi´gi
pierwszej cz´Êci pierwszej, jeÊli
przepisy poni˝sze nie stanowià ina-
czej.

Art. 1208. § 1. Skarg´ o uchylenie wyroku sàdu
polubownego wnosi si´ w terminie
trzech miesi´cy od dnia dor´czenia
wyroku lub je˝eli strona wnios∏a
o uzupe∏nienie, sprostowanie bàdê
wyk∏adni´ wyroku — w ciàgu trzech
miesi´cy od dnia dor´czenia przez
sàd polubowny orzeczenia rozstrzy-
gajàcego o tym wniosku. 

§ 2. Je˝eli skarg´ o uchylenie wyroku
sàdu polubownego oparto na pod-
stawie okreÊlonej w art. 1206 § 1
pkt 5 lub 6, termin do wniesienia
skargi liczy si´ od dnia, w którym
strona dowiedzia∏a si´ o tej podsta-
wie. Strona nie mo˝e jednak ˝àdaç
uchylenia wyroku sàdu polubowne-
go po up∏ywie pi´ciu lat od dnia do-
r´czenia jej wyroku sàdu polubow-
nego.

Art. 1209. § 1. Sàd, do którego wniesiono skarg´
o uchylenie wyroku sàdu polubow-

nego, mo˝e — na wniosek jednej ze
stron — zawiesiç post´powanie na
czas okreÊlony, aby umo˝liwiç sà-
dowi polubownemu ponowne pod-
j´cie post´powania w celu usuni´-
cia podstaw do uchylenia wyroku
sàdu polubownego.

§ 2. W podj´tym post´powaniu sàd po-
lubowny wykonuje czynnoÊci wska-
zane przez sàd. Przepis art. 1202
stosuje si´ odpowiednio. Stronom
nie przys∏uguje jednak odr´bna
skarga o uchylenie wydanego
w tym trybie wyroku sàdu polu-
bownego. Zarzuty do czynnoÊci sà-
du polubownego oraz przeciwko
wydanemu wyrokowi sàdu polu-
bownego rozpoznaje sàd po podj´-
ciu post´powania. 

Art. 1210. Sàd na posiedzeniu niejawnym mo˝e
wstrzymaç wykonanie wyroku sàdu po-
lubownego, mo˝e jednak uzale˝niç
wstrzymanie od z∏o˝enia zabezpiecze-
nia. Na postanowienie sàdu przys∏uguje
za˝alenie.

Art. 1211. Uchylenie wyroku sàdu polubownego
nie powoduje wygaÊni´cia zapisu na
sàd polubowny, chyba ˝e strony posta-
nowi∏y inaczej.

Tytu∏ VIII

Uznanie i stwierdzenie
wykonalnoÊci wyroku sàdu polubownego 

lub ugody przed nim zawartej

Art. 1212. § 1. Wyrok sàdu polubownego lub ugo-
da przed nim zawarta majà moc
prawnà na równi z wyrokiem sàdu
lub ugodà zawartà przed sàdem po
ich uznaniu przez sàd albo po
stwierdzeniu przez sàd ich wykonal-
noÊci.

§ 2. Wyrok sàdu polubownego lub ugo-
da przed nim zawarta niezale˝nie
od tego, w jakim paƒstwie zosta∏y
wydane, podlegajà uznaniu albo
stwierdzeniu wykonalnoÊci na zasa-
dach okreÊlonych w niniejszym ty-
tule.

Art. 1213. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonal-
noÊci wyroku sàdu polubownego lub
ugody przed tym sàdem zawartej sàd
orzeka na wniosek strony. Do wniosku
strona jest obowiàzana za∏àczyç orygi-
na∏ lub poÊwiadczony przez sàd polu-
bowny odpis jego wyroku lub ugody
przed nim zawartej, jak równie˝ orygi-
na∏ zapisu na sàd polubowny lub urz´-
dowo poÊwiadczony jego odpis. Je˝eli
wyrok sàdu polubownego lub ugoda
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przed nim zawarta albo zapis na sàd po-
lubowny nie sà sporzàdzone w j´zyku
polskim, strona jest obowiàzana do∏à-
czyç uwierzytelniony ich przek∏ad na j´-
zyk polski.

Art. 1214. § 1. O uznaniu wyroku sàdu polubow-
nego lub ugody przed nim zawartej,
nienadajàcych si´ do wykonania
w drodze egzekucji, sàd orzeka po-
stanowieniem wydanym na posie-
dzeniu niejawnym. Na postanowie-
nie sàdu s∏u˝y za˝alenie.

§ 2. Sàd stwierdza wykonalnoÊç wyro-
ku sàdu polubownego lub ugody
przed nim zawartej, nadajàcych
si´ do wykonania w drodze egze-
kucji, nadajàc im klauzul´ wyko-
nalnoÊci.

§ 3. Sàd odmawia uznania albo stwier-
dzenia wykonalnoÊci wyroku sàdu
polubownego lub ugody przed nim
zawartej, je˝eli: 

1) wed∏ug przepisów ustawy spór
nie mo˝e byç poddany pod roz-
strzygni´cie sàdu polubownego,

2) uznanie lub wykonanie wyroku
sàdu polubownego lub ugody
przed nim zawartej by∏oby
sprzeczne z podstawowymi za-
sadami porzàdku prawnego Rze-
czypospolitej Polskiej (klauzula
porzàdku publicznego).

Art. 1215. § 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wyko-
nalnoÊci wyroku sàdu polubowne-
go wydanego za granicà lub ugody
zawartej przed sàdem polubownym
za granicà, sàd orzeka po przepro-
wadzeniu rozprawy. 

§ 2. Niezale˝nie od przyczyn wymienio-
nych w art. 1214, sàd na wniosek
strony odmawia uznania albo
stwierdzenia wykonalnoÊci wyroku
sàdu polubownego wydanego za
granicà lub ugody zawartej przed
sàdem polubownym za granicà, je-
˝eli strona wyka˝e, ˝e:

1) nie by∏o zapisu na sàd polubow-
ny, zapis na sàd polubowny jest
niewa˝ny, bezskuteczny albo
utraci∏ moc wed∏ug prawa dla
niego w∏aÊciwego,

2) nie by∏a nale˝ycie zawiadomiona
o wyznaczeniu arbitra, o post´-
powaniu przed sàdem polubow-
nym lub w inny sposób by∏a po-
zbawiona mo˝liwoÊci obrony
swoich praw przed sàdem polu-
bownym,

3) wyrok sàdu polubownego doty-
czy sporu nieobj´tego zapisem
na sàd polubowny lub wykracza
poza zakres takiego zapisu, je˝e-
li jednak rozstrzygni´cie w spra-
wach obj´tych zapisem na sàd
polubowny daje si´ oddzieliç od
rozstrzygni´cia w sprawach nie-
obj´tych tym zapisem lub wy-
kraczajàcych poza jego zakres,
odmowa uznania albo stwier-
dzenia wykonalnoÊci wyroku sà-
du polubownego mo˝e dotyczyç
jedynie spraw nieobj´tych zapi-
sem lub wykraczajàcych poza je-
go zakres,

4) sk∏ad sàdu polubownego lub po-
st´powanie przed tym sàdem
nie by∏y zgodne z umowà stron
lub — w braku w tym przedmio-
cie umowy — nie by∏y zgodne
z prawem paƒstwa, w którym
przeprowadzono post´powanie
przed sàdem polubownym,

5) wyrok sàdu polubownego nie
sta∏ si´ jeszcze dla stron wià˝àcy
lub zosta∏ uchylony albo jego
wykonanie zosta∏o wstrzymane
przez sàd paƒstwa, w którym lub
wed∏ug prawa którego wyrok ten
zosta∏ wydany.

Art. 1216. § 1. Je˝eli wniesiono skarg´ o uchyle-
nie wyroku sàdu polubownego
zgodnie z przepisami tytu∏u VII,
sàd, do którego skierowano wnio-
sek o uznanie albo stwierdzenie
wykonalnoÊci tego wyroku, mo˝e
odroczyç rozpoznanie sprawy. Sàd
ten mo˝e równie˝, na wniosek stro-
ny ˝àdajàcej uznania albo stwier-
dzenia wykonalnoÊci wyroku sàdu
polubownego, nakazaç drugiej
stronie z∏o˝enie stosownego zabez-
pieczenia.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowied-
nio, je˝eli skarg´ o uchylenie wyro-
ku sàdu polubownego wydanego
za granicà wniesiono w paƒstwie,
w którym lub wed∏ug prawa które-
go wyrok zosta∏ wydany.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpo-
wiednio do ugody zawartej przed
sàdem polubownym.

Art. 1217. W post´powaniu o uznanie albo stwier-
dzenie wykonalnoÊci wyroku sàdu polu-
bownego wydanego w Rzeczypospolitej
Polskiej lub ugody zawartej przed sà-
dem polubownym w Rzeczypospolitej
Polskiej, sàd nie bada okolicznoÊci,
o których mowa w art. 1214 § 3, je˝eli
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USTAWA

z dnia 28 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy — Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Je˝eli wed∏ug nowej ustawy czyn zabroniony
obj´ty orzeczeniem nie jest ju˝ zabroniony
pod groêbà kary, skazanie ulega zatarciu
z mocy prawa, a ukaranie uwa˝a si´ za nieby-
∏e.”; 

2) w art. 3 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbo-
we okreÊlone w rozdziale 7 sà karalne tak˝e
w razie pope∏nienia ich za granicà, je˝eli zo-
sta∏y ujawnione w wyniku czynnoÊci kontrol-
nych przeprowadzonych tam przez polski or-
gan celny lub inny organ uprawniony na pod-
stawie umów mi´dzynarodowych; przepis
stosuje si´ odpowiednio, je˝eli wykroczenie
skarbowe okreÊlone w art. 106e—106h pope∏-
nione zosta∏o za granicà.”;

3) w art. 6 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Dwa lub wi´cej zachowaƒ, podj´tych w krót-
kich odst´pach czasu w wykonaniu tego sa-
mego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej
samej sposobnoÊci, uwa˝a si´ za jeden czyn
zabroniony; w zakresie czynów zabronionych
polegajàcych na uszczupleniu lub nara˝eniu
na uszczuplenie nale˝noÊci publicznopraw-
nej za krótki odst´p czasu uwa˝a si´ okres do
6 miesi´cy.”; 

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. § 1. Je˝eli ten sam czyn wyczerpuje zna-
miona okreÊlone w dwóch albo wi´cej
przepisach kodeksu, przypisuje si´ tyl-
ko jedno przest´pstwo skarbowe lub
tylko jedno wykroczenie skarbowe na
podstawie wszystkich zbiegajàcych
si´ przepisów.

§ 2. W wypadku okreÊlonym w § 1 sàd wy-
mierza kar´ na podstawie przepisu
przewidujàcego kar´ najsurowszà,
a je˝eli zbiegajàce si´ przepisy przewi-
dujà zagro˝enia takie same — na pod-
stawie przepisu, którego znamiona
najpe∏niej charakteryzujà czyn spraw-
cy. Nie stoi to na przeszkodzie orze-
czeniu tak˝e innych Êrodków przewi-
dzianych w kodeksie na podstawie
wszystkich zbiegajàcych si´ przepi-
sów.”;

5) w art. 9 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Za przest´pstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe odpowiada, jak sprawca, tak˝e ten,
kto na podstawie przepisu prawa, decyzji
w∏aÊciwego organu, umowy lub faktycznego
wykonywania zajmuje si´ sprawami gospo-
darczymi, w szczególnoÊci finansowymi,
osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednost-

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 29 li-

stopada 1990 r. o paszportach, ustaw´ z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych, ustaw´ z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ustaw´
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, ustaw´ z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego, usta-
w´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy,
ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów
powszechnych oraz ustaw´ z dnia 28 paêdziernika 2002 r.
o odpowiedzialnoÊci podmiotów zbiorowych za czyny za-
bronione pod groêbà kary.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213,
poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302
i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68,
poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808
oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143, poz. 1199 i Nr 177,
poz. 1468.

skarga o uchylenie wyroku sàdu polu-
bownego zosta∏a prawomocnie oddalo-
na.”.

Art. 2. Post´powania przed sàdami polubownymi
oraz post´powania przed sàdami co do stwierdzenia
skutecznoÊci wyroku sàdu polubownego, stwierdzenia
wykonalnoÊci wyroku sàdu polubownego oraz ze skar-

gi o uchylenie wyroku sàdu polubownego, wszcz´te
przed wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy, toczà si´ we-
d∏ug przepisów dotychczasowych.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesià-
ca od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


